
 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan   

 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pola interaksi sosial yang 

dialami semua subjek dengan lingkungannya mengalami permasalahan 

dan sikap masyarakat di lingkungan sekitar subjek lebih memilih 

menghindari berinteraksi dengan para subjek sehingga menimbulkan 

keadaan yang tidak seimbang. Tiga orang subjek merasa sulit untuk 

melakukan kontak sosial dan komunikasi dengan lingkungan sosialnya 

karena subjek malu dengan kondisinya sehingga menimbulkan rasa tidak 

percaya diri dan harga diri rendah. Selain itu lingkungan sosial juga 

mengucilkan para subjek. Sehingga subjek lebih nyaman berada di dalam 

rumah untuk menghabiskan waktunya sehari-hari.  

Dalam penelitian ini menggambarkan bahwa timbul dampak fisik, 

sosial dan psikologis yang tidak menguntungkan terhadap para penderita 

pseudotumor mata akibat penyakit yang di deritanya. Dari masyarakat 

sekitar juga menghindari agar tidak berinteraksi dengan penderita 

pseudotumor mata karena takut tertular penyakitnya. Secara menyeluruh 

penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga subjek tidak dapat melakukan 

interaksi sosial terhadap orang lain di lingkungan sekitar mereka karena 

mengalami hambatan untuk melakukan kontak dan komunikasi. Dan tidak 



 

 

berusaha mengatasi masalahnya yang berhubungan dengan interaksinya 

terhadap orang lain karena subjek fokus pada kesembuhan penyakitnya 

saja.  

B. Saran  

1. Bagi Subjek  

Untuk ketiga subjek agar dapat menjaga dan menjalin hubungan 

yang baik dengan lingkungan sosialnya dimana mereka berada, tanpa ada 

diskriminasi dari masyarakat. Ketiga subjek harus memotivasi dirinya 

sendiri agar dapat mengatasi masalah interaksi sosial yang dialami 

subjek, sehingga dengan sikap positif yang dimiliki oleh subjek bisa 

menyelesaikan setiap permasalahan sosial yang terjadi dalam kehidupan 

para subjek.  

2. Bagi Masyarakat  

Untuk masyarakat sosial diharapkan dapat memberikan dukungan 

positif bagi para penderita pseudotumor mata dalam menemukan 

kepercayaan dirinya agar dapat menjalin interaksi sosial dengan baik di 

lingkungannya. Hal konkrit yang bisa diberikan untuk para subjek adalah 

dengan tidak mengasingkan mereka dalam lingkungannya.  

3. Bagi Psikolog dan Pekerja Sosial 

Untuk psikolog sosial supaya mampu menemukan intervensi yang 

tepat dalam menangani masalah psikis untuk penderita pseudotumor 



 

 

mata. Psikolog dan pekerja sosial harus bisa menelaah dan 

mengaplikasikan teori-teori psikologi sosial ke dalam masalah-masalah 

yang dialami penderita pseudotumor mata.    

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Disarankan bagi peneliti selanjutnya supaya bisa mengembangkan 

penelitian yang menggali lebih dalam terkait penderita pseudotumor mata, 

serta menggali faktor penerimaan diri sebagai model pendekatan untuk 

para subjek. Penelitian dengan pendekatan fenomenologi, bisa diterapkan 

guna melengkapi data penelitian. Melalui pendekatan itu diharapkan 

mampu menjawab siklus permasalahan yang dihadapi penderita 

pseudotumor mata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


